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Θέμα: Έλεγχοι για τις εκπομπές SAR  
 

 

Αγαπητή κυρία / κύριε, 

Σας γράφουμε στο πλαίσιο τής ευθύνης σας ως εθνικής ρυθμιστικής αρχής 

τηλεπικοινωνιών για τις συσκευές ασύρματης μετάδοσης, όπως κινητά τηλέφωνα, tablet 

και άλλα συνδεδεμένα αντικείμενα. Υπό αυτή την ιδιότητα και στο πλαίσιο των 

ευρωπαϊκών κανονισμών, είστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια και την υγεία των ανθρώπων 

που χρησιμοποιούν αυτές τις συσκευές που διατίθενται στην αγορά στην Ελλάδα. 

 

Θα θέλαμε λοιπόν να μάθουμε εάν έχετε πραγματοποιήσει δοκιμές ειδικού ρυθμού 

απορρόφησης (SAR), δηλαδή τής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από κινητά τηλέφωνα, 

tablet και συνδεδεμένα αντικείμενα στο σώμα (κεφάλι, κορμός και άκρα) και εάν ναι, υπό 

ποιες συνθήκες (δηλαδή εάν τα προϊόντα σάς παραδόθηκαν από κατασκευαστές ή 

ελήφθησαν από καταστήματα). 

 

Εάν έχουν πραγματοποιηθεί δοκιμές, θα παρακαλούσαμε θερμά να μας αποσταλούν και 

να δημοσιοποιηθούν όλες οι αναφορές των ελέγχων που πραγματοποιήσατε. 

 

Στη Γαλλία, ήδη από τον Ιούλιο του 2016, ξεκίνησαν νομικές ενέργειες, από τον δρα Marc 

Arazi, ιδρυτή τής ΜΚΟ Phonegate Alert, με αποτέλεσμα o Γαλλικός Εθνικός Οργανισμός 

Agence Νationale des Fréquences (ANFR) να δημοσιεύει εκατοντάδες αναφορές δοκιμών 

SAR που έγιναν από το 2012 και δεν δημοσιεύθηκαν. Ως εκ τούτου, από τον Ιούνιο του 

2018, ένας επίσημος ιστότοπος Ανοικτών Δεδομένων (Open Data) επέτρεψε την 

καταχώρισή τους. Μέχρι σήμερα, περισσότερες από 750 αναφορές δοκιμών SAR κινητών 

τηλεφώνων είναι άμεσα προσβάσιμες στο κοινό μέσω αυτού τού ιστότοπου. 

Μετά από αυτές τις δοκιμές, τριάντα πέντε μοντέλα κινητών τηλεφώνων θεωρήθηκαν από 

την ANFR ως μη συμμορφούμενα με τα όρια ασφαλείας. Ως εκ τούτου, ελήφθησαν μέτρα 

είτε για την απόσυρσή τους από την αγορά, είτε απαιτήθηκε από τον κατασκευαστή να 

ενημερώσει την τιμή SAR τού προϊόντος του μέσω τής ενημέρωσης λογισμικού. 

 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=el&hl=el&client=webapp&u=https://data.anfr.fr/explore/dataset/das-telephonie-mobile/?disjunctive.marque%26disjunctive.modele%26sort%3D-date_controle
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=el&hl=el&client=webapp&u=https://phonegatealert.org/en/list-of-mobile-phones-with-non-compliant-sars-removed-or-updated-in-france


Θα θέλαμε λοιπόν να μάθουμε εάν αυτά τα μοντέλα, τα οποία θεωρείται ότι δεν ξεπερνούν 

τα όρια ασφαλείας στη Γαλλία, έχουν αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής από τις 

υπηρεσίες σας; Και ποια μέτρα έχετε λάβει για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των 

καταναλωτών; 

 

Μετά την αποκάλυψη σημαντικών παραβιάσεων τού ορίου SAR, οι γαλλικές δημόσιες 

αρχές ζήτησαν από τον υγειονομικό οργανισμό ANSES να γνωμοδοτήσει σχετικά με τους 

πιθανούς κινδύνους για την υγεία. Σε μια έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 

2019 , η ANSES συνέστησε στις δημόσιες αρχές: 

 

– Την απόσυρση ή ενημέρωση κινητών τηλεφώνων που διατέθηκαν στην αγορά πριν από 

τον Ιούνιο τού 2017 που έχουν δοκιμαστεί από την ANFR με SAR που υπερβαίνει τα 

ρυθμιστικά επίπεδα. Αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερα από 250 μοντέλα. 

– Τον έλεγχο όλων των μετρήσεων SAR σε άμεση επαφή με το δέρμα, δηλαδή στα 0 

χιλιοστά (mm), και συγκεκριμένα το SAR κορμού που εξακολουθεί να μετράται στα 5 mm 

απόσταση από σημεία τού σώματος. 

 

Θα θέλαμε να μάθουμε εάν έχετε ενημερωθεί για τις συστάσεις τής ANSES.  

Και τώρα που επικεντρώσαμε την προσοχή σας σε αυτή τη σύσταση, θα θέλαμε να 

μάθουμε τι σκοπεύετε να κάνετε, δεδομένου ότι μεγάλο μέρος αυτών των μοντέλων έχει 

διατεθεί στη γαλλική εθνική αγορά και μπορεί να είναι στην εθνική αγορά τής χώρας μας; 

Σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε μετρήσεις SAR μόνοι σας ή σε συνεργασία με άλλες 

αρχές, για κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται στην εθνική αγορά σύμφωνα με τις 

συστάσεις τής ANSES; 

 

Η Γαλλία αποφάσισε, σύμφωνα με τις συστάσεις τής ANSES, να υποβάλει επίσημη 

ένσταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ζητήσει μέτρηση των επιπέδων SAR στο σώμα 

σε 0 χιλιοστά απόσταση. Θα θέλαμε λοιπόν να μάθουμε εάν ο οργανισμός που εποπτεύετε 

είναι υπέρ αυτού τού αιτήματος και θα υποστήριζε τη γαλλική πρόταση στα αρμόδια 

όργανα τής Ε.Ε.; 

 

Επιπλέον, ενημερωθήκαμε από μελέτες του κυρίου Χρήστου Γεωργίου, Ομότιμου 

Καθηγητή Βιοχημείας στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, για το ακόλουθο 

σοβαρότατο θέμα που σχετίζεται με τα ανωτέρω, και θα θέλαμε την τοποθέτησή σας επί 

αυτού: 

Η οργάνωση που καθόρισε τα όρια “ασφάλειας”, η ICNIRP, παραδέχεται σε έγγραφό της 

ότι τα ισχύοντα όρια ασφαλούς έκθεσης στις ΗΜ ραδιοσυχνότητες όχι μόνο δεν ισχύουν 

στην πράξη αλλά και ότι παραβιάζονται από τις συσκευές που βρίσκονται πολύ κοντά στο 

σώμα μας, π.χ., σε λιγότερο από 30 εκατοστά. Είναι το μήκος του εγγύς πεδίου (near field) 

της κεραίας, π.χ., ενός κινητού τηλεφώνου (που το τοποθετούμε σε επαφή με το αυτί μας) 

ή ενός laptop/tablet (συνήθης απόσταση κρατήματός του, ιδιαίτερα από μικρά παιδιά), 

όπου δεχόμαστε ακτινοβολία υψηλότερη από την ισχύουσα.  

Αυτό το παραδέχεται η ICNIRP ως ακολούθως: “Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 

περιπτώσεις εντοπισμένης και μη ομοιόμορφης έκθεσης στο εγγύς πεδίο. Παραδείγματα 

τυπικών πηγών ΗΜ με έκθεση σε εγγύς πεδίο είναι τα κινητά τηλέφωνα χειρός, ο 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=el&hl=el&client=webapp&u=https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2017SA0229Ra.pdf
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=el&hl=el&client=webapp&u=https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2017SA0229Ra.pdf
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=el&hl=el&client=webapp&u=https://phonegatealert.org/wp-content/uploads/2018/06/Dossier-de-presse-liste-des-mod%25C3%25A9les-%25C3%25A0-risques-28-juin-2018.pdf
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=el&hl=el&client=webapp&u=https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43448
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=el&hl=el&client=webapp&u=https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43448


επαγωγικός ή χωρητικός εξοπλισμός θέρμανσης, οι αντικλεπτικές συσκευές ή οι 

ηλεκτρικές συσκευές στα σπίτια και στους χώρους εργασίας. Τέτοιες συσκευές μπορούν 

να εκπέμπουν τοπικά πεδία που υπερβαίνουν τα επίπεδα αναφοράς.” (“Near-field 

exposure situations, localized and non-uniform field exposure are of special interest. 

Examples of typical EM sources with near-field exposure are hand held mobile 

telephones, inductive or capacitive heating equipment, anti-theft devices or electric 

appliances in homes and workplaces. Such devices can emit localized fields in excess of 

the reference levels")  

[Πηγές:1.https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPUseEMFgdl.pdf, 

2.Georgiou et al. (2022). Physical differences between man-made and cosmic 

microwave electromagnetic radiation and their exposure limits, and radiofrequencies as 

generators of biotoxic free radicals. Radiation 2: 285-302]. 

 

Αυτή η επιστολή συντάχθηκε σε συνεργασία με τον δρα Marc Arazi, την μη κυβερνητική 

οργάνωση Phonegate Alert και τους «Europeans for Safe Connections» και έχει σταλεί στις 

ευρωπαϊκές Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές Τηλεπικοινωνιών. 

 

Ανυπομονούμε να ακούσουμε τις απόψεις σας. Επιτρέψτε μας να επικοινωνήσουμε ξανά 

μαζί σας εάν δεν λάβουμε απάντηση εντός ενός μηνός. 

 

Με εκτίμηση και θερμούς χαιρετισμούς, 

 

 

Για τον σύλλογο 

 

  

Η πρόεδρος                                                          Ο γραμματέας  

 

Ανδρονίκη Λέφα                                             Βασίλης Αναστασόπουλος 

                                                                           

https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPUseEMFgdl.pdf

